
 
  
 

Feestdagen 

- BIJ DE LEYHOEVE - 
 

Heerlijke 

 
 
 
 
 
 

Gratis incl. 
Koffie & Gebak 

 
 

Themabuffet 
met 

diverse wild-
specialiteiten  
25 oktober 

 

KERST & OUDJAAR 

24 | 25 | 26 | 31 

DECEMBER 2022 

De feestdagen komen eraan… De meest sfeervolle tijd van het jaar! Een tijd van 
heerlijk tafelen en samen genieten van feestelijke gerechten. Onze keukenbrigade 
heeft daarom een mooie culinaire invulling bedacht - gewoon lekker voor bij u thuis 
of gezellig uit eten in de Brasserie! En ook tijdens Oudjaar hoeft u de deur niet uit om 
er een feestelijke avond van te maken.  
 
Voor u liggen de bestelformulieren voor zowel Eerste als Tweede Kerstdag en 
Oudejaarsavond. Neemt u even rustig de tijd om alle mogelijkheden te bekijken  
en geef uw wensen aan ons door. Ook deze feestdagen staan wij graag voor u klaar! 
 

KerstDiner | KerstBrunch| Gourmetschotels 
Koude schotels | Oesters | Cocktails | Soepen 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Feestelijk uit eten! 

 

Heerlijk uit eten tijdens de feestdagen? Geniet u dan op 1e of 2e kerstdag 
samen met uw dierbaren van het KerstDiner in onze Brasserie, welke deze 
dagen uiteraard sfeervol is aangekleed in gezellige kerstsfeer. Het diner 
start om 17.00 uur.  

Het menu bestaat op 1e kerstdag uit vijf- en op 2e kerstdag uit drie zeer 
smaakvolle en feestelijke gangen, met grote zorg voor u samengesteld 
door onze keukenbrigade. Naast het menu serveren wij u ook nog een 
ambachtelijke amuse van het huis en heerlijk vers brood met roomboter. 
Reserveert u snel een plaatsje, want vol is vol!  

 

 

 

 
 

5-gangen €65,- p.p. 
Amuse van het huis 

Gazpacho van bieten (koude bietensoep) | bitterbal van hazenpeper 
 

De amuse wordt geserveerd met brood en roomboter. 
Voorgerecht 

Mozaïek van gepekelde zalm | gedroogd zeewier 

langoustine in Brickdeeg | sjalotte crème | rettich | kruidensla 

 

Eerste tussengerecht  

Oxtail clair | klassieke ossenstaartbouillon | knolselderij | wortel | Madeira 

 

Tweede tussengerecht  

Short rib | ravioli | krab | baby spinazie | curry schuim | edamame | aardappelkaantjes 

 

Hoofdgerecht  

Hert | bundelzwam | gerookte aardappel mousseline | pastinaak chips | kruidkoek 

 

Dessert 

Panna cotta ring | rozenespuma | chocolade crumble | sponge cake 

 

 

3-gangen kindermenu €29,95 p.p. 

Voor de allerkleinsten (tot 12 jaar) bieden we een driegangen kindermenu: 

Voorgerecht 
Keuze uit: Gerookte zalm | Tomatensoep | Carpaccio 

Hoofdgerecht 
Keuze uit: Short rib | Biefstuk | Lekkerbekje 

Dessert 
Do It Yourself: Maak zelf je eigen kerstdessert! 

 
 

 
 

KerstDiner 
Brasserie 

1e KERSTDAG | 25 DECEMBER 
 

Tafel reserveren voor  
KerstDiner 1e kerstdag? 

 

 
KerstDiner | Zondag 25 december 
 
Menu 5-gangen      € 65,00 per persoon Aantal ………………… 

 

Kindermenu tot 12 jaar    € 29,95 per persoon Aantal ………………… 

 
 
 

 
 
 

 

Dieetwensen? 

………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………..………… 
 

Naam hoofdboeker   …………………………….…..…………….……….….    

Telefoonnummer   ……………….……………….…..…………….……….…. 
 

Deze reserveringsaanvraag kunt u tot en met  
vrijdag 16 december inleveren bij de receptie of horeca.  

Bij inlevering dient u tevens de betaling te voldoen.  
U ontvangt hiervan een betaalbewijs. 

 

 

Liever iets anders  
op 1e kerstdag? 

 

Naast het KerstDiner serveren wij u op 1e 
kerstdag geen diner à la carte. Wel bieden wij 

een ruim assortiment voor thuis. Kijk hiervoor op 
de achterzijde van deze kerstfolder. Ook kunt u 
de Dagschotel bestellen (alleen voor bij u thuis). 

 
Het Bruin Café is open voor een  
heerlijke lunch, drankje of borrel  

tussen 11.00 en 16.00 uur. 
 
  
 
 
 
 

Kerstavond | 24 december  
De Brasserie is open voor lunch en diner à la carte, 
drankje of borrel tussen 11.00 en 17.00 uur. Ook 
kunt u de Dagschotel bestellen. 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

   Kerst vier je samen!  

 
 

Een uitgebreide KerstBrunch, goed gezelschap en een sfeervol aangeklede 
Brasserie? Een perfect idee voor de feestdagen natuurlijk!  
 
Tussen 12.30-15.30 uur bent u op 2e kerstdag van harte welkom om gezellig 
samen te komen genieten van een extra feestelijke brunch. Deze bestaat uit 
een veriëteit van koude en warme gerechten. Wie neemt u mee? 
 
Ook hiervoor adviseren wij u tijdig te reserveren, want vol is vol! 
 

 

 

 
 

Tafel reserveren voor  
KerstBrunch- of KerstDiner 2e kerstdag? 

 

 
KerstBrunch | Maandag 26 december 
 
Vanaf 12 jaar       € 49,50 per persoon Aantal ………………… 

 

Kind tot 12 jaar      € 29,50 per persoon Aantal ………………… 
 
 
 

KerstDiner | Maandag  26 december 
 
Menu 3-gangen      € 49,50 per persoon Aantal ………………… 

 

Kindermenu tot 12 jaar    € 29,95 per persoon Aantal ………………… 
 

 

Dieetwensen? 

………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………..………… 
 

Naam hoofdboeker   …………………………….…..…………….……….….    

Telefoonnummer   ……………….……………….…..…………….……….…. 
 

Deze reserveringsaanvraag kunt u tot en met  
vrijdag 16 december inleveren bij de receptie of horeca.  

Bij inlevering dient u tevens de betaling te voldoen.  
U ontvangt hiervan een betaalbewijs. 

 

 

Brunch €49,50 p.p. 
Voor (diverse koude en warme gerechten) 

Diverse soorten breekbrood met kruidenboter, roomboter en aïoli | Hele gestoomde zalm 
met cocktailsaus | Gerookte kip en krab cocktail | Diverse soorten pate’s met cranberry 
compote | Carpaccio van rund met truffelmayonaise | Geitenkaas salade met gestoofde 
peer | Crushi van gerookte zalm met yakitorisaus | Serano ham in klem | Pompoensoep 

 

Hoofd (diverse warme gerechten) 
Wildpeper | Beenham met honing mosterd saus | Hertenbiefstuk met rode wijnsaus | 
Vers gebakken kibbeling  | Truffelgratin | Aardappelpuree | Vers gebakken frietjes met 

mayonaise | Rode kool en stoofperen | Seizoensgroenten | Pinsa’s of pizza’s 
 
 
 

KerstDiner 
 Brasserie 

2e KERSTDAG | 26 DECEMBER 
 

KerstBrunch 
 Brasserie 

2e KERSTDAG | 26 DECEMBER 
 

3-gangen €49,50 p.p. 
Amuse van het huis 

Gazpacho van bieten (koude bietensoep) | bitterbal van hazenpeper 
 

De amuse wordt geserveerd met brood en roomboter. 
Voorgerecht 

Mozaïek van gepekelde zalm | gedroogd zeewier 

langoustine in Brickdeeg | sjalotte crème | rettich | kruidensla 

 

Hoofdgerecht  
Hert | bundelzwam | gerookte aardappel mousseline | pastinaak chips | kruidkoek 

 

Dessert 
Panna cotta ring | rozenespuma | chocolade crumble | sponge cake 

3-gangen kindermenu €29,95 p.p. 

 

` 

Let op:  

 

Op 2e kerstdag  
serveren wij u geen 

lunch of diner à la carte. 
Wel bieden wij u een 

ruim assortiment voor 
bij u thuis, en kunt u de 

Dagschotel bestellen. 
 
 
 
 
 

Wat staat er op het menu?  
Zie bij KerstDiner 1e kerstdag.  



 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Lekker en makkelijk! 

Liever niet de hele dag in de keuken tijdens (een van de) de feestdagen, maar 
liever even lekker makkelijk en toch feestelijk? Kies dan voor onze Koude 
schotels, Gourmetschotels, Oesters, Cocktails & Soepen. 

Al onze gerechten voor thuis worden door onze keukenbrigade met veel  
zorg voor u samengesteld. Bestellen kan via onderstaand bestelfomulier. Wij 
adviseren u tijdig te bestellen, want op is op.  

 
 

 

 
 

Schotels 

Koude schotel 

Huisgemaakte huzarensalade, rijkelijk gegarneerd met o.a.: 
Hollanse garnalen | rosbief | gerookte zalm | gerookte paling 

gevuld ei | rauwe ham | krab | coctailsaus 

€ 39,50 voor 2 personen | € 75,- voor 4 personen 

Gourmetschotel 

Uitgebreide schotel met vlees (350 gram per peroon): 
Kogelbiefstukje | speklapje | runderhamburger | gemarineerde kip | 

hertenbiefstuk | varkenshaas | stokbrood met kruidenboter | kwarteleitjes | 
champignons | paprika | ui | 3 koude sauzen 

€ 41,50 voor 2 personen | € 75,- voor 4 personen 

 

 
 

Schotels
& 

Oesters, Cocktails & 
Soep VOOR THUIS 

 

24 | 25 | 26 | 31   
DECEMBER 

 

Voor thuis bestellen? 

      ZATERDAG ZONDAG MAANDAG ZATERDAG 

      24 dec 25 dec 26 dec 31 dec 
Koude schotel € 39,50 (2 personen)   ……… X ……… X ……… X ……… X 
Koude schotel € 75,00 (4 personen)   ……… X ……… X ……… X ……… X 

Gourmetschotel € 41,50 (2 personen)   ……… X ……… X ……… X ……… X 
Gourmetschotel € 75,00 (4 personen)   ……… X ……… X ……… X ……… X 

Pompoensoep € 8,50 (1 liter)   ……… X ……… X ……… X ……… X 

Wildbouillon € 9,50 (1 liter)    ……… X ……… X ……… X ……… X 
Erwtensoep € 8,50 (1 liter)     ……… X ……… X ……… X ……… X 

Garnalen Cocktail € 9,95 per persoon   ……… X ……… X ……… X ……… X 

Gerookte kip Cocktail € 9,00 per persoon  ……… X ……… X ……… X ……… X 
Oesters € 17,50 per 6 stuks    ……… X ……… X ……… X ……… X 

 
    
       

 

Take away 

 
Alle bestellingen staan op de door u 

aangegeven dag(en) vanaf 14.00 - 17.00 
uur voor u klaar bij de horeca. 

 
Bent u niet in de gelegenheid om uw 

bestelling zelf op te halen? Geeft u dit 
dan aan ons door. Wij zorgen dat de 

bestelling dan bij u wordt thuisbezorgd.  

 

€ 3,50 per bezorging 
Dit bestelformulier kunt u tot en met vrijdag 16 december inleveren bij de receptie of horeca. Bij inlevering dient u tevens de betaling 
te voldoen. U ontvangt hiervan een betaalbewijs.  
 
 

Soep 
Huisgemaakt | In emmertje (1 liter)  

 

Pompoensoep € 8,50   
Wildbouillon € 9,50   
Erwtensoep € 8,50 

 

Nieuwjaarsdag | 1 januari 
De Brasserie is open voor lunch en diner à la carte, drankje of borrel  
tussen 13.00 en 21.00 uur. Ook kunt u de Dagschotel bestellen. 
 

Uw naam   …………………………….…..…………….……….….     

Telefoon    ……………………………..………………...…..…….. 

Oesters & Cocktails 
Oesters 

Seafarm No. 2 Superieur | Met citroen en vanaigrette  

€ 17,50 per 6 stuks 

Garnalen Cocktail 
Hollandse garnalen | Met cocktailsaus  

€ 9,95 per persoon 

Gerookte kip Cocktail 
Gerookte kip | Met kerriemayonaise  

€ 9,00 per persoon 

 

 


